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PRINT MANAGEMENT
– tehostaa tietovirtoja ja helpottaa elämääsi
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Painettu viestintä 
täysin hallinnassa
Haluatko pystyä keskittymään liiketoimintaasi ja 
suunnittelutyöhön tuotannon, hankintojen ja jakelun 
sijaan? Tilaatko usein erityyppisiä painotuotteita, jotka 
ensin varastoidaan ja sitten lähetetään erissä eteenpäin?  
Print Management -palvelu voi ratkaista pulmasi. 

Print Management -palvelumme avulla voit maksimoida 
markkinointipanostustesi tehon. Palvelua käyttävät 
henkilöt, jotka vastaavat markkinoinnista tai graafisten 
tuotteiden ja palvelujen hankinnoista yrityksissä, joilla on 
useita jälleenmyyjiä, tuotemerkkejä tai myymälöitä.

Print Management helpottaa 
viestintää kaikissa vaiheissa.
n  Asiakkaille
n  Asiakkaiden asiakkaille
n    Mainostoimistoille
n    Liikekumppaneille
n    Alihankkijoille

n  Jakelussa
n  Varastoinnissa
n  Tuotannossa
n  Seurannassa
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Print Management on kokonaisratkaisu, jonka  
avulla voit toimittaa asiakkaillesi painotuotteita  
sekä muuta kohdistettua viestintää. 
Print Management -verkkoratkaisun avulla  
voit tehostaa viestintääsi asiakkaiden,  
yhteistyökumppaneiden ja jakelijoiden kanssa.  
Saat myös käyttöösi seurannan, joka kattaa  
varaston ja tuotekohtaiset saldot sekä tilausten 
seurannan.
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Tätä on Print 
Management

Kokonaisuus
Tarjoamme mm. tuotteiden varastointi- 
ja logistiikkapalveluja ja voimme auttaa 
tekemään sekä fyysisiä että sähköisiä 
kampanjoita. Tiedämme, etteivät  
varastotuotteet, kuten esim. kuittirullat  
ja mainosmateriaalit, saa koskaan  
loppua kesken ja että materiaalien  
on oltava aina oikeassa paikassa  
juuri oikeaan aikaan. 

Sovitamme ratkaisut aina  
asiakkaiden tarpeisiin
Optimoitujen prosessiemme ja ammatti- 
taitoisen henkilöstömme avulla  
voimme tarjota asiakkaillemme aina 
mahdollisimman tehokkaasti toimivia 
ratkaisuja.
 
Helppokäyttöinen  
verkkoratkaisu
Verkkopohjaisen ratkaisumme ansiosta 
viestintä asiakkaiden, yhteistyökump-
paneiden ja jakelijoiden kanssa sujuu 
aina erittäin joustavasti. Saat sen avulla 
käyttöösi tilastotietoja sekä tilauksia 
ja varastosaldoja koskevia tietoja ja 
näiden seurannan.
 

Kestäviä ja luotettavia  
viestintäratkaisuja
Viestimällä tehokkaasti voimme vähen-
tää aiheuttamaamme ympäristökuor-
mitusta. Strålforsin painoprosesseilla 
on Pohjoismaissa Joutsenmerkki ja 
Ranskassa FSC-merkintä, ja toimin-
nallamme on lisäksi ISO 9001- ja ISO 
14001 -standardien mukainen laatu- ja 
ympäristösertifiointi. Painoillamme on 
Ruotsin pankkialan järjestön Svenska 
Bankföreningenin säännöstöä nou-
dattava turvallisuussertifiointi, jolla 
varmistetaan, ettei tietyntyyppisiä 
painotuotteita pystytä kopioimaan tai 
väärentämään. Tässä käytetään erilaisia 
materiaaleja ja tekniikoita turvatasosta 
riippuen.
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Kampanjamateriaali
Autamme liitteiden, postikorttien, 
esitteiden, kirjeiden ja lehtisten sekä 
sähköposti- ja tekstiviestien laatimi-
sessa. Toimimme joko kumppaninasi 
valitessasi materiaaleja, muotoa tai 
jakelijaa, tai mainostoimiston alihank-
kijana.

Myymälämateriaali
Tuotteiden esitteleminen oikealla  
tavalla voi olla ratkaiseva tekijä 
myyntimenestyksen takaamiseksi. 
Voimme auttaa luomaan materiaalin, 
jonka avulla tuotteesi erottuu muiden 
joukosta. Meillä on paljon kokemusta ja 
laajaa osaamista niin graafisesta suun-
nittelusta ja materiaaleista kuin myös 
tuotannosta ja varastoinnista.

Markkinointimateriaali
Haluatko, että lähettämäsi viestit ja 
markkinointimateriaalit huomataan? 
Osaamisemme, ratkaisujemme ja tek-
niikkamme avulla voit tehdä vaikutuk-
sen asiakkaisiisi – olipa kyseessä pieni 
mainoskampanja tai maailmanlaajui-
nen tilausratkaisu.

Lahja- ja asiakaskortit
Valmistamme lahja- ja asiakaskortteja. 
Voimme tehdä niistä persoonallisia 
ja teemme myös kortillesi arvoisen 
lähetyspakkauksen, esim kirjeen tai 
kotelon. Voimme myös laatia kanssasi 
koko kampanjan. 

Varastointi
Huolehdimme, etteivät perusmateri- 
aalit, kuten toimisto- ja mark- 
kinointimateriaalit, kupongit tai 
myymälämateriaalit, pääse koskaan 

Kokonaisratkaisu
sovitettu sinun tarpeisiisi
Print Management -palvelun avulla voit tulostaa kaikenlaisia materiaaleja – milloin ja  
miten haluat ja aina mahdollisimman nopeasti. Print Management -palvelu helpottaa 
suunnittelua ja hankintoja sekä näiden seurannan painatusta, kuoritusta ja jakelua.  
Tulos: kustannustehokasta, kohdistettua ja tapahtumapohjaista viestintää – useissa  
kanavissa. Valitsitpa minkä ratkaisun tahansa, se sovitetaan aina sinun tarpeisiisi.

loppumaan kesken. Monet kampanjat 
on pystyttävä toteuttamaan hyvin 
nopeasti. Ratkaisujemme avulla voit 
esitellä tuotteesi ja tuotemerkkisi juuri 
oikealla tavalla ja juuri oikeaan aikaan. 
Huolehdimme koko ketjusta – tuot-
teiden varastoinnista, poiminnasta ja 
pakkaamisesta sekä toimittamisesta 
jälleenmyyjillesi.

Markkinaviestinnän analyysi
Voimme myös auttaa analysoimaan 
erilaisia markkinointimateriaaleja, sekä 
nykyisiä että tuleviin kampanjoihin 
suunniteltuja. Eye Tracking -tutkimuk-
sella voimme mitata tarkkaan silmien 
liikkeitä ja analysoida, miten asiakkaat 
katsovat materiaaleja ja omaksuvat 
niiden tiedot. 

Strålfors Store
Strålfors Store -verkkopalvelumme 
avulla voit hoitaa viestintäsi ja tilaus-

ten käsittelyn kätevästi ja tehokkaasti. 
Verkkopalveluihimme sisältyvät myös 
mm. tilausvirroista huolehtiminen ja 
tilastot sekä materiaalien suunnittelu 
ja seuranta – kaikki viestinnän osa- 
tekijät on siten koottu samaan paikkaan. 

Projektinhallinta
Voimme halutessasi myös osallistua 
projektinhallintaan. Meillä on monen 
vuoden kokemus myymälämateriaa- 
lien toimituksista, palautusten kä-
sittelystä ja vastaavista tehtävistä, 
joita asiakkailleen erilaisia tuottei-
ta lähettävissä yrityksissä esiintyy. 
Ammattitaitoiset tuotantopäällik- 
kömme ja ostajamme ovat aina  
käytettävissäsi. Teemme mielellämme 
yhteistyötä asiakkaidesi, liikekumppa-
neidesi ja alihankkijoidesi kanssa.
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Nykyään, kun lähes kaikki on vain 
klikkauksen päässä, viestinnältä 
vaaditaan paljon. On tärkeää pystyä 
lähettämään oikeat viestit oikeille 
henkilöille, oikealla tavalla ja oikeaan 

hintaan. Asiakkaiden kanssa on toisin 
sanoen viestittävä heidän ehdoillaan. 
Autamme sinua löytämään juuri sinun 
toimintaasi sopivat työkalut, joilla 
voit saavuttaa haluamasi tuloksen. 

Yhdessä me viestimme älykkäämmin 
ja toimitamme nerokkaampia viestin-
täratkaisuja.

Yhdessä me viestimme 
älykkäämmin

Parempi asiakasuskollisuus
Uusien asiakkaiden löytäminen 
vaatii paljon enemmän rahaa ja 
aikaa kuin nykyisten säilyttäminen. 
Asiakasuskollisuus auttaa luomaan 
pitkäaikaisia asiakassuhteita, jolloin 
voit maksimoida tuloksesi.

Parempi tehokkuus
Viestinnän kustannustehokkuuden  
parantaminen on jatkuva haaste.  
Miten saat asiakkaat lukemaan heille  
lähettämäsi viestit? Miten voit järjestää  
jakelun parhaalla tavalla? Miten  
käsittelet asiakastietojasi ja miten 
nykyaikaisia ovat yrityksenne IT-
ratkaisut? Yhdessä voimme löytää 
parhaan ratkaisun kaikkiin haasteisiisi.

Myynnin kasvu
Myynnin lisäämiseen ei ole oikoteitä. 
Hyvän suunnittelun, toimivan organi-
saation ja oikeiden välineiden avulla 
pääset kuitenkin tavoitteeseesi.  
Oikeita menetelmiä käyttämällä  
voit lähettää oikeita viestejä oikeille 
henkilöille oikeaan aikaan ja hintaan.



Strålfors kehittää ja tarjoaa viestintäratkaisuja,  
joiden avulla yritykset, joilla on paljon asiakkaita,  
voivat uudella tavalla rakentaa henkilökohtaisempia 
sekä vahvempia asiakassuhteita.

STRÅLFORS OY
+358 20 740 4100
customer.service@stralfors.fi 
www.stralfors.fi


